
“AGORA SEI QUE O SENHOR É MAIOR DO QUE TODOS OS OUTROS DEUSES.” (ÊXODO 18:11A) 

 

 

MOMENTO COM DEUS – NOVA KIDS 1 
 

SEMANA 25: as pragas: 1° a 9° PRAGA 
 

Nome: _________________________________________________________DATA: 19/04/2020 

 

Versículo para decorar : 

(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI) 

 
 

 

• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);  

• A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe; 

• Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material; 

• Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Êxodo 3:1 a 12:30 
 

 

Segunda-feira 
Fale para a criança: Moisés cresceu e já era um adulto. Ele morava no palácio do faraó. 
 

Conte: Certa vez Moisés foi até onde o seu povo trabalhava, e viu um soldado egípcio batendo em 
um israelita. Ele ficou com tanta raiva que matou o egípcio. 
 

Continue: O faraó ficou sabendo o que Moisés tinha feito e quis matar Moisés, mas ele fugiu e foi 
morar na terra de Midiã. Lá ele se casou com uma mulher 
chamada Zípora e teve dois filhos. 
 

Explique: Zípora era filha de Jetro, sacerdote em Midiã. Moisés 
se tornou pastor das ovelhas de Jetro. 
 

Prossiga: Enquanto isso no Egito, o faraó morreu e os israelitas 
clamavam a Deus por causa da escravidão em que viviam. 
Deus ouviu o clamor do povo. 
 

Diga para a criança repetir as palavras em negrito: Certa 
vez, Moisés levou as ovelhas para perto do monte Horebe e 

Deus falou com ele através de uma sarça pegando 
fogo. Moisés ficou assustado porque ele percebeu que 
a árvore não queimava. 
 

Deus chamou Moisés e disse: “Tire as sandálias 
porque este lugar é santo”. E continuou: “Eu sou o 
mesmo Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó.  
Tenho uma missão para você”. 
 

Pergunte para a criança (dê um tempo para ela 
responder): Você sabe qual era a missão de Moisés?  
 

Continue: Liberte o meu povo da escravidão do Egito e 
leve-os para a terra que eu prometi a Abraão, a terra de 
Canaã. 
 

Conclua: Moisés deu várias desculpas, mas não teve 
jeito. Deus mandou e ele teve que ir para o Egito. 
 

Atividade: Pinte Moisés e a árvore pegando fogo: 
 
Oração - Leia e a criança repete:  Deus, obrigado por sempre falar comigo pela tua Palavra. 



 
 

Terça-feira 
 

Fale para a criança: O povo de Israel já estava no Egito há muito 
tempo como escravo do faraó. Mas eles tiveram tantos filhos que 
encheram o país. Eram quase 2 milhões de pessoas. Era muita 
gente! 
 

Continue: Então Moisés e Arão foram falar com o faraó e 
disseram: “Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo 
ir embora!” Mas o faraó não ficou muito preocupado porque não 
conhecia o Deus dos hebreus, o Deus verdadeiro.   
 

Mude voz: O faraó então respondeu: “Quem é o Senhor para que 
eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor seu 
Deus e não deixarei Israel sair” 
 

Fale com voz triste: Como no Egito tinham muitos 
deuses falsos, para o faraó Deus era só mais um deles. 
 

Mude a voz: Então o Senhor disse a Moisés: “Moisés, vá 
agora e você verá o meu grande poder. Por minha 
poderosa mão o faraó deixará Israel sair do Egito”. 
 

Fixando a lição/A criança repete: O nosso Deus é 
muito poderoso! 
 

Atividade: Siga o labirinto e leve Moisés ao Egito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarta-feira 
 

Fale com alegria: Depois que o Senhor falou com Moisés, ele correu e foi 
contar para o povo. 
 

Diga com tristeza: Mas o povo não acreditou, porque estavam angustiados e 
viviam debaixo da cruel escravidão.   
 

Deus declarou: “Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu 
estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas”.  
 

Afirme para a criança: O Senhor cumpre o que promete! 
 

Continue: Deus poderia ter acabado com faraó e o Egito com uma única praga, 
mas Ele queria mostrar para os egípcios quem era o verdadeiro Deus e seu 
poder. 
Diga: Então Deus mandou 10 pragas para o Egito, para saberem que ele é o 
único Deus verdadeiro: 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a sempre lembrar que Tu és poderoso. 
 



 

1a Praga: Sangue: Arão, o irmão de Moisés, tocou o rio Nilo e ele virou sangue. 
 

Diga assustado: Os peixes morreram, a água começou a cheirar mal. Foi sangue para todo lado, e 
todo lugar que tinha água apareceu sangue, até nas vasilhas. 
 

2a Praga: Rãs: Deus fez subir rãs do rio Nilo. 
 

Diga com cara de nojo: Elas apareceram em todos os lugares, elas subiam 
nos quartos, nas camas, nas comidas. Faraó não aguentou e mandou chamar 
Moisés para que orasse para que as rãs saíssem de cima dele e do povo. Ele 
prometeu que mandaria os israelitas embora do Egito. Mas depois que Moisés 
orou e as rãs sumiram, faraó não cumpriu com sua palavra. 
 

3a Praga: Piolhos: Deus disse a Arão: “Fira o pó da terra”. 
 

Diga com angústia: Todo o pó da terra se transformou em piolhos e atacaram os homens e animais. 
 

4ª Praga - Moscas: Deus fez aparecer enxames de moscas por todo o Egito.  
Deus disse que nenhuma mosca iria atacar o povo de Israel que ficava na cidade de Gósen. 
 

Continue: Mas as pragas não acabaram aqui, 
então espere até amanhã para saber qual a 
próxima praga que Deus mandou para os 
egípcios. 
 

Atividade: Faça um círculo nas três primeiras 
pragas que o Senhor mandou para os 
Egípcios. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Quinta-feira 
 

5ª Praga – Morte dos rebanhos: Uma praga mortal atacou os rebanhos de cavalos, jumentos, 
camelos, bois e ovelhas. Todos os rebanhos do povo egípcio morreram.  
 

6ª Praga – Feridas: Deus disse a Moisés e Arão: “ Tirem um pouco de cinza de uma fornalha”. Então 
Moisés espalhou as cinzas no ar diante de faraó. As cinzas se tornaram como um pó fino e se 
espalharam por toda a terra do Egito e causaram feridas terríveis nas pessoas e nos animais 
 
7ª Praga – Granizo: Houve a maior tempestade de granizo que já ocorreu na terra do Egito (granizo 
são pedras de gelo). Essa tempestade destruiu todas as pessoas que estavam no campo. Toda a 
vegetação também foi destruída e as árvores quebradas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Continue: Deus feriu aquele povo de muitas maneiras. Feriu fisicamente, feriu a terra, trouxe fome 
com a morte dos rebanhos e das plantações. E ainda assim, o faraó continuou com o coração duro. 
 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu sei que o que está na Bíblia é verdade. 
 

 

 

 

 



Pergunte: Sabe como podemos ficar com o coração duro? 
 
Afirme: Quando pecamos e desagradamos o coração de Deus, e não nos arrependemos. Quando 
desobedecemos o papai ou a mamãe e não queremos pedir perdão. Quando batemos no irmão(ã) e 
não pedimos perdão. 
 
Conclua: Essas atitudes mostram que nosso 
coração está duro, ou seja, não está praticando o 
amor de Deus. Nós precisamos amar as pessoas e 
obedecer a Deus.  
 
Atividade: Para lembrar que o pecado sempre traz 
consequências ruins, pinte de vermelho as feridas no 
corpo do egípcio. Pinte o restante da figura também.  
Ideia: se você quiser deixar seu desenho mais 
enfeitado, ao invés de pintar de vermelho as feridas, 
você pode: colar bolinhas coloridas, fazer pintinhas 
com cola coloridas, bolinha de papel crepom... Use 
sua criatividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexta-feira 
 
8ª Praga – Gafanhotos: Deus mandou um vento que trouxe gafanhotos sobre 
todo o Egito. Nunca houve e nem haverá tanto gafanhoto como aqueles dias. 
Eram tantos que a terra escureceu. 
 

9ª Praga – Trevas: O Egito ficou três dias em trevas. Era uma escuridão total 
que ninguém via nada na sua frente. Mas Israel ficou na luz. 
 

Continue: Essa praga das trevas deveria ser terrível. Imagine só, tudo escuro 
mesmo sendo de dia?!  
 
Pergunte: Você sabia que os gafanhotos destruíam plantações? 
 
Afirme: Sim, Deus queria mostrar pro faraó, e para o povo, que Ele poderia 
trazer fome pra aquela terra. Nada, nem ninguém é mais poderoso que o nosso 
Deus. 
 
Fixando a lição/Leia e a criança repete: Nosso Deus é muito poderoso!  
 

Atividade: Desenhe a 5ª, 7ª e 8ª praga. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Oração - Leia e a criança repete: Obrigado Deus, por me proteger de todo o mal. 
 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu não quero ter marcas ruins na minha vida, nem ter um 
coração duro. Me ajuda a ser uma criança obediente. Em nome de Jesus, amém. 
 

 

 

 

 


